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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Karin Granath

2020-02-17

Dnr SON 2019-859

Social- och omsorgsnämnden

Torparegatan, ställningstagande till förlängning av
verksamhetsuppdrag med Leanlink Råd och stöd
Förslag till beslut
1. Verksamhetsuppdrag till Leanlink Råd och stöd avseende verksamhet i
servicelägenheter och stöd i boende vid Torparegatan förlängs till och med
2022-12-31.
Ärende
Leanlink Råd och stöd har sedan 2009 uppdragit att svara för verksamheten i
servicelägenheter och stöd i boende för personer med missbruksproblematik.
Verksamheten omfattar 12 platser/servicelägenheter. Nuvarande avtalsperiod
gäller till och med 2020-12-31.
Målgruppen är personer med missbruksproblematik och som har behov av
personligt stöd och omvårdnad. Problematik av somatisk och psykiatrisk
karaktär förekommer.
Inom verksamheten finns en upparbetad samverkan med hemtjänsten på
Torparegatan. Verksamheten är också samorganiserad med Torparegatans
bostäder med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning.
Samverkan och organisation med psykiatrin bidrar till en personalgrupp med
bred kompetens inom missbruk/beroende, psykiatri och omvårdnad.
Social- och omsorgsnämnden föreslås att förlänga verksamhetsuppdraget med
Leanlink Råd och Stöd perioden 2021-01-01 – 2022-12-31.
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Bakgrund
Social- och omsorgsnämnden, fd omsorgsnämnden, har sedan 2009 uppdrag
till Leanlink Råd och stöd avseende verksamhet i servicelägenheter och stöd i
boende för personer med missbruksproblematik.
Verksamheten omfattar 12 platser/servicelägenheter och stöd i boende.
Verksamheten utgår ifrån Torparegatan. Servicelägenheter finns också på
närliggande adresser såsom Bygdegatan och Lantmannagatan.
Nuvarande avtalsperiod gäller till och med 2020-12-31.
Målgruppen har missbruksproblematik och som har behov av personligt stöd
och omvårdnad. Problematik av somatisk och psykiatrisk karaktär förekommer
exempelvis epilepsi, diabetes, hjärtproblem, demens, minnessvårigheter,
schizofreni, kol och social fobi. Målgruppen som är aktuell på Torparegatan
idag är både kvinnor och män mellan åldern 55 år till 80 år.
Inom verksamheten finns en upparbetad samverkan med Leanlinks hemtjänst
på Torparegatan. Verksamheten är också samorganiserad med Torparegatans
bostäder med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning
som drivs av Leanlink Råd och Stöd. Samverkan och organisation med
psykiatrin bidrar till en personalgrupp med bred kompetens inom
missbruk/beroende, psykiatri och omvårdnad.
Social- och omsorgsnämnden föreslås att förlänga verksamhetsuppdraget med
Leanlink Råd och Stöd perioden 2021-01-01 – 2022-12-31.
Ekonomiska konsekvenser
Ersättning för verksamheten finns inom social- och omsorgsnämndens budget.
Uppföljning och utvärdering
Under kommande avtalsperiod kommer en uppföljning och genomlysning av
verksamheten att göras utifrån nuvarande utformningen av lokaler, samverkan
och organisation. Uppföljningen kommer också att omfatta att se över att
målgruppens insatser är i enlighet med gällande beslut och lagstiftning.
Uppföljningen och genomlysningen är också en del av hela social- och
omsorgsförvaltningens boendeuppdrag/utredning där målgruppen vuxna med
missbruksproblematik ingår.
Verksamheten vid Torparegatan inkommer med årlig verksamhetsberättelse
vilket visar att verksamheten fungerar väl.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Förhandling enligt 11 § Medbestämmandelagen har genomförts den 17 februari
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Leanlink Råd och stöd

